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Processo 07.02708/2018
Pregão Eletrônico nº 031/2019/SML
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia, com
fornecimento de suprimentos e mão de obra com disponibilização de 3 (três)
impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso em regime
de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a
substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses, visando
atender a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

À  F3 COMERCIAL LTDA – ME

AT. Sr. Robson Silva dos Santos

REF. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 031/2019

Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
031/2019, cujo objeto Contratação de Empresa Especializada em Serviços de
Reprografia,  com  fornecimento  de  suprimentos  e  mão  de  obra  com
disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais monocromáticas novas
e de primeiro uso  em regime de comodato, incluindo  serviços de manutenção
preventiva e corretiva com a substituição de peças e componentes pelo prazo
de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Administração –
SEMAD.

A  empresa  F3  COMERCIAL  LTDA  –  ME,  Pessoa  Jurídica  de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.620.889/0001-08, com
sede à Rua Júlio de Castilho, nº 222, Bairro Centro, Porto Velho –
RO, protocolou nessa  Superintendência Municipal de licitação  no dia
04/06/2019, RECURSO INTEMPESTIVO ADMINISTRATIVO, contra a decisão da
senhora  pregoeira,  ao  declarar  vencedora  do  Pregão  Eletrônico  nº
031/20196/SML/PVH, à empresa ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI, endereçada a Superintendente Municipal de Licitações.

I – RELATÓRIO

Argumenta  a  Requerente,  providências  com  relação  aos
acontecimentos, que prejudicaram enormemente a sua empresa em todo o
curso do processo licitatório.

Recebido,  respondo  ao  Pedido,  nos  termos  legais,  e
conforme os fundamentos a seguir.

II – DAS PRELIMINARES
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Preliminarmente, essa Pregoeira, embora entenda já ter se
pronunciado  devidamente  sobre  a  matéria,  em  resposta  ao  recurso
interposto, reconhece o direito  de petição que é próprio dos atos
administrativos que primam pela publicidade e possibilidade da ampla
defesa e do contraditório.

Quanto às alegações, verifica-se que não traz o pedido de
reconsideração, qualquer fato ou argumentação nova, que fundamente a
mudança de posicionamento desta Pregoeira. Vejamos:

III – DOS FATOS ALEGADOS PELO RECORRENTE:

DA ANÁLISE:

1. Da alegação quanto a omissão da Pregoeira em analisar a impugna-
ção:

Prefacialmente, não procede a alegação da recorrente no 
sentido de que seus argumentos não foram analisados por esta Pregoei-
ra, porquanto embora devesse o recurso sequer ter sido conhecido, to-
das as matérias suscitadas foram objeto de apreciação e manifestação.
Tanto assim é verdade, que a resposta a impugnação foi encaminhada ao
recorrente via e-mail e inserido no sistema e portal de compras da 
prefeitura de porto velho1.

2. Da alegação quanto ao não envio da Documentação completa da empre-
sa   ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI:   

De acordo com o que previa o Edital de Licitação, em 22 de
Maio de 2019, no horário designado no instrumento convocatório, foram
abertas as Propostas e realizada a disputa de Preços relativa ao Pre-
gão Eletrônico em epígrafe, com a participação de 07 empresas, sendo
que a empresa recorrente encontra-se em classificada em 6º lugar,
conforme imagem abaixo2:

1 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/respostaimpugnacao_2.pdf
2 https://licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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A despeito da alegação de não envio completo da documenta-
ção da empresa  ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, tal
afirmação  não  procede  pelas  seguintes  razões,  conforme  comprova
“print” do e-mail desta SML: 
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3. Das razões do não acolhimento do recurso e do procedimento adotado
pela pregoeira para a classificação/habilitação da empresa vencedora:

Feitas as Análises das documentações e propostas de preços
da empresa ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela Pre-
goeira e Equipe de Apoio, da Secretaria Municipal de Administração –
SEMAD (Secretaria Requisitante), e da Análise Contábil, no que se re-
fere aos aspectos técnicos, os quais foram inseridos no link de docu-
mentos do licitações-e3 e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto
Velho, a empresa ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi
classificada/habilitada, por ofertar a proposta mais vantajosa para a
Administração uma vez que o valor arrematado encontrava abaixo do es-
timado pela Administração. Por tais razões a empresa foi declarada
vencedora no dia 30/05/2019, oportunidade em que foi aberto prazo de
uma hora para interposição de recurso;

Mediante o resultado e nos termos do Edital referente ao
item 11.24, a Empresa F3 COMERCIAL LTDA – ME, manifestou interesse de
recurso contra o resultado do certame, o que fez todavia, erroneamen-
te no chat de mensagem do lote, conforme imagem abaixo:

Sobre tal situação, o art. 26 do Dec. 5.450/05, dispõe que
no caso de pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar o inte-

3 Site da realização do pregão eletrônico: WWW.li  c  itacoes-e.com.br
4 “Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual,
qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema,
manifestar sua intenção de recurso”; Subitem 11.2 do Edital
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resse de recorrer em  campo próprio no sistema, bem como apresentar
suas motivações. A propósito vejamos:

Art.  26. Declarado  o vencedor,  qualquer licitante
poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de três dias para apresentar as razões de
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.

Portanto, para a aceitabilidade do recurso, e considerando
o princípio da vinculação do instrumento convocatório, a recorrente
não atendeu aos subitens 11.2 e 11.2.1 do edital, no qual exige a ma-
nifestação imediata, no campo próprio do sistema e motivada da inten-
ção de recorrer tão logo seja declarado o vencedor do certame, in
verbis;

11.2. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo
de, no mínimo, 30 minutos, durante o qual, qualquer
licitante poderá,  de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso;
11.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada
do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer,  nos
termos  do  item  anterior,  importará  na  decadência
deste direito, promovendo a Pregoeira a adjudicação
do  objeto  ao  (s)  licitante  (s)  declarado  (s)
vencedor (es);

É  notório,  que  o  instrumento  convocatório  e  o  Decreto
10.520/02, deixa claro, que deverá ser imediata a manifestação após
declarado vencedor, não havendo portanto qualquer previsão legal que
obrigue o Pregoeiro informar aos participantes de uma licitação, o
momento em que deverá praticar seus atos, haja vista tratar-se de
obrigação de licitante observar e se atentar a todas as previsões
editalícias. O licitante deverá ater – se, que o próprio sistema do
licitações – e, em campo próprio abre o prazo recursal, quando uma
licitante é declarada vencedora. A esse respeito assim disciplina a
Cartilha do Fornecedor fls 265, disponível no próprio sistema onde
ocorreu a licitação.

Quando o pregoeiro habilita e declara o vencedor a
situação  do  lote  passa  para  DECLARADO  VENCEDOR o
Licitações-e abre a opção acolhimento de recurso a
qualquer  dos  licitantes que  tenha  encaminhado
proposta  inicial, inclusive  o fornecedor  que teve

5 https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf
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sua proposta desclassificada anterior a disputa em
sala virtual, para que possa manifestar sua intenção
de recurso motivadamente.  A falta da motivação, no
prazo de até 24 horas corridas, impor ta na perda do
direito.  (g.n)

Para interpor motivadamente o recurso, o fornecedor
deve  seguir  o  seguinte  caminho:  suas  propostas  >
disputa encerrada  > seleciona a licitação > acessa
o Menu Opções  >  consultar lotes  >  consultar
recurso > registrar intenção de recurso 26

Como  se  percebe  é  inequívoco  a  falta  de  informação  do
recorrente  quanto  aos  termos  do  edital  e  ao  procedimento  a  ser
adotado por todos os licitantes, bem como o manifesto intuito da
recorrente em atrapalhar e protelar o desfecho do certame.

      Ademais vale destacar que os argumentos da recorrente nada
mais fazem do que reiterar os mesmos fatos e argumentos elencados na
Impugnação e que já foram objeto de apreciação. 

Nesse sentido, importante destacar posicionamento de Mar-
çal Justen Filho6:

O cabimento do recurso administrativo sujeita-se à
presença  de  determinados  pressupostos.  Sem  esses
pressupostos, nem se chega a apreciar o mérito da
questão. A existência de pressupostos recursais re-
trata a vedação legal ao exercício meramente arbi-
trário da faculdade de impugnar atos administrati-
vos.  Trata-se de evitar desperdício de tempo e de
energia na apreciação da insatisfação do particular.
Os  pressupostos recursais  são requisitos  que todo
recurso deve apresentar sob pena de não ser conheci-
do – vale dizer, não ser efetivada a revisão do ato
impugnado (grifo nosso).

       

Portanto, como o recurso não foi conhecido, o lote foi Ad-
judicado em favor da empresa ACRONET CORPORATIVO E COMERCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI, e os autos encaminhados para a Procuradoria Geral do Mu-
nicípio – PGM, no dia 30/05/2019, para Parecer Pós-Licitatório. Re-
tornando os autos da PGM, no dia 14/06/2019, conforme PARECER Nº
344/SPACC/PGM/2019, o procedimento foi considerado legal nos seguin-
tes termos: “somos pelo entendimento de que o procedimento licitatório Pre-
gão Eletrônico nº 031/2019 – Republicação, atendeu as disposições da Lei nº
10.520/02, bem como do Decreto Municipal nº 10.300/06, razão pela qual, a
Administração Municipal, querendo, poderá homologar este procedimento lici-

6 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos/Marçal Justen 
Filho11 ed. São Paul: Dialética 2005. pag.642.
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tatório à empresa selecionada pela Pregoeira da Superintendência Municipal
de Licitação – SML/SEMAD”. 

4. Da transparência e da diligência adotada por esta pregoeira quanto
aos argumentos da recorrente relativamente á Planilha de Composição
de Custo apresentada pela vencedora:

A despeito da evidente intempestividade recursal, por medida de
cautela e a fim de evitar quaisquer dúvidas quanto a lisura do certa-
me, esta Pregoeira ante aos argumentos do recorrente7, submeteu as
razões recursais para manifestação da empresa vencedora que a fez nos
seguintes termos:

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa F3 COMERCIAL LTDA, no Procedimento
Licitatório de pregão Eletrônico sob o número em epígrafe,
sob  os  argumentos  nele  constantes,  o  que  desde  já
esclarece não possuírem critérios razoáveis e plausíveis,
capazes de modificação da decisão que se ataca de forma
infundada,  assim  não  passando  de  razões  recursais  de
contrariedade  –  pela  perda  do  certame  –  situações  que
serão refutadas pelos fatos e fundamentos de direito a
seguir  delineados,  tudo  em  conformidade  com  o  que
preleciona o Art. 26 do Decreto n. 5.450/05 e a Carta da
República. 
(...)
 DO MÉRITO
Nesse  passo,  passamos  à  analise  meritória  da  questão.
Inicialmente, a Recorrente em suas razões recursais, de
maneira desmazelada, com o único objetivo de tumultuar o
processo, alegando que a Recorrida não informou a marca e
modelo do equipamento ofertado, ora aqui vale ressaltar
que o edital não menciona a obrigatoriedade pela natureza
do “serviço comum”, e determina apenas que se obedeça a
“descrição  detalhada  do  objeto  ofertado”,  onde  essa
empresa  atendeu  todas  as  especificações  técnicas
editalícias e seus anexos.
Ainda  quanto  as  alegações  referentes  a  planilha
apresentada,  da  correção  admissível  na  planilha  de
composição de custos, salientamos que foi um erro formal
que ocorreu no preenchimento do valor do piso salarial
normativo da categoria de operador de máquinas copiadoras,
na convenção coletiva, cujo valor em 2018 para o estado de
Rondônia é R$ 1.339,64, ao invés de ser o valor do salário

7 “1º Quanto à solicitação de Desclassificação da Proposta da empresa ora vencedora, como já havíamos dito na nossa intenção
de recurso, após analisarmos à Planilha de Composição de Custos, observamos que: O salário posto na planilha da empresa, não
condiz com a realidade, pois estivemos no SINTELPES, e confirmamos com à Sra. ATHENIS MAIA DE LUCENA – PRESIDENTE DO SINDICATO
DOS TRABALHORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, e segundo à mesma, o
salário base de categoria de OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA, é de R$ 1.401,21 (Hum Mil, Quatrocentos e hum Real, e Vinte e Hum
centavos), conforme Registro no TEM: RO000070/2019, registrado em 06/05/2019, diferente do salário colocada pela empresa dada
como vencedora do referido certame, que foi de R$ 1.339,64 salário base do Ano de 2018, e que até à data de 30/05/2019, não
fora procurada por ninguém da Prefeitura de Porto Velho, para se informarem, ou buscarem o Dissídio Coletivo da Classe. Se
usarmos os valores apresentados na Planilha de calculo do ora vencedor, somando: Salário, encargos, benefícios, tributos,
insumos, demais despesas e lucro real, o preço por cópia para atender às secretarias, seria de R$ 0,46 (Quarenta e Seis
centavos) e  não de  R$ 0,123  (doze centavos),  mais uma  vez comprovado  que à  Planilha está  totalmente Errada.  Embora a
recomendação oriente o detalhamento apenas do que for imprescindível à adequada prestação do serviço, as propostas devem trazer
as marcas e modelos dos equipamentos ofertados com os respectivos acessórios (quando houver), incluindo ainda o detalhamento
dos custos para a prestação dos serviços. Como pode ser observado na proposta do declarado vencedor, não consta: Marca, modelo
e nem um prospecto do equipamento oferecido, para uma correta análise do setor de TI, quanto ao atendimento do que se é
solicitado no edital.”.
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normativo da categoria conforme convenção coletiva 2019,
homologada em maio de 2019, que corresponde ao valor de R$
1.401,21 da respectiva convenção, sendo assim retificado.
Por  ultimo  em  respeito  a  essa  mui  digna  comissão,
esclarecemos que somos uma empresa com expertise na área
de  Outsourcing  de  impressão  com  contratos  nas  esferas
Municipal, Estadual e Federal com volume de compras de
material para atender nossos contratos, que nos permite
uma negociação diferenciada junto aos nossos fornecedores
de papeis, bem como vale esclarecer que a empresa ACRONET
é  Partner  Autorizada  no  estado  de  Rondônia  da  Marca
LEXMARK,  fato  que  talvez  seja  do  desconhecimento  da
recorrente, o que justifica sua mal fadada alegação quanto
aos valores praticados por nossa empresa nesse processo.
Salientamos  ainda,  que  a  planilha  serve  para  mera
informação,  ou seja,  não é  um item  essencial capaz  de
invalidar  a  proposta,  ou  tampouco  desclassificar  a
Recorrida.  Esta  licitação  é  julgada  pelo  menor  preço
global. Nesse caso, a indicação dos preços unitários tem
propósito  informativo,  para  que  a  Administração  possa
verificar a (in) exequibilidade dos preços ofertados.
A respeito do tema, vejamos os esclarecimentos de Hely
Lopes  Meirelles:  “o  princípio  do  procedimento  formal,
todavia,  não  significa  que  a  Administração  deva  ser
“formalista”  a  ponto  de  fazer  exigências  inúteis  ou
desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que
se  deva  anular  o  procedimento  ou  o  julgamento,  ou
inabilitar licitantes, ou desclassificar proposta, diante
de simples omissões ou irregularidades na documentação ou
na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades
sejam  irregularidades  sejam  irrelevantes  e  não  causem
prejuízos à Administração ou aos concorrentes” grifou-se
(Licitação e Contratos Administrativo. 12 ed., São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 27).
(...)
A respeito deste tema, em decisão recentemente publicada,
proferida  no  Acórdão  nº  2742/2017-Plenário,  o  TCU
reafirmou  seu  posicionamento  pela  possibilidade  de
saneamento da planilha apresentada, desde que os equívocos
não prejudiquem análise do valor global e não contemplem
preços inexequíveis e alheios à realidade do mercado.
A  propósito,  leia-se  decisão  do  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA,  da  lavra  do  Ministro  JOSÉ  DELGADO:  1.  A
interpretação  das  regras  do  edital  de  procedimento
licitatório  não  deve  ser  restritiva.  Desde  que  não
possibilitem  qualquer  prejuízo  à  administração  e  aos
interessados  no  certame,  é  de  todo  conveniente  que
compareça  à  disputa  o  maior  número  possível  de
interessados,  para  que  a  proposta  mais  vantajosa  seja
encontrada em um universo mais amplo. 2. O ordenamento
jurídico  regulador  da  licitação  não  prestigia  decisão
assumida  pela  Comissão  de  Licitação  que  inabilita
concorrente  com  fazendo  exigência  sem  conteúdo  de
repercussão para a configuração de habilitação jurídica,
da  qualificação  técnica,  da  capacidade  econômica
financeira e da regularidade fiscal. CSTJ.MS NO5779/DF).
(...)
Ora, se até uma proposta tida por inexequível, segundo o
critério objetivo definido no art. 48 da Lei nº 8.666, de
1993, deve ser avaliada antes de ser desclassificada, com
mais razão uma proposta devidamente habilitada, com preços
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exequíveis  e  mais  vantajosos  para  a  Administração  não
poderia ser sumariamente desclassificada.
A correção o erro cometido pelo licitante não afasta nem
relativiza  a  aplicação  do  princípio  da  vinculação  ao
instrumento  convocatório,  visto  que  os  princípios
aplicáveis ao processo licitatório devem ser interpretados
de forma harmônica, sempre visando selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração. Em síntese, não tendo
havido prejuízo para a Administração, nem para terceiros,
é  totalmente  possível  que  se  admita  a  retificação  dos
preços  unitários  apresentados  pelo  licitante  em  sua
proposta, desde que mantido o valor global apresentado. E
é isso o que ocorre no presente caso: a retificação da
planilha para adequações de valores, que será protocolada
junto a essa comissão, bem como também será enviada via e-
mail para  pregoes.sml@gmail.com, Essa retificação formal
não  irá  causar  alteração  a  maior  do  valor  global  da
proposta  apresentada  pela  Impetrante,  permanecendo
ajustada em R$ 110.880,00.
Está  demonstrado,  de  modo  insofismável,  a  presença  ao
fomus boni júris, que justifica a manutenção da Impetrante
como classificada para o Certame em questão, uma vez que o
equívoco  formal  cometido  na  planilha  (como  a  própria
legislação admite como uma planilha de mera informação)
não pode ensejar a desclassificação de uma proposta que
ofertou o melhor preço dentre 6 licitantes.
Por  amor ao  argumento, uma  vez superada  as razões  ora
apresentadas pela Recorrida, o que não se espera, caso
venha  ser  acatado  o  Recurso  da  Recorrente,  sob  os
argumentos  apresentados,  a  conduta  do  agente  público
responsável  mostrara-se  absolutamente  irregular,
desatendendo  aos  princípios  da  licitação,  não  podendo
prevalecer de forma alguma, conforme expressamente vedado
pela Lei 8.666/93, em seu art. 3º, § 1º, I, vejamos:
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta  mais  vantajosa  para  Administração  e  será
processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
§ 1º. É vedado aos agentes públicos:
I  –  admitir,  prever,  incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de
convocação,  cláusulas  ou  condições  que  comprometam,
restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter  competitivo  e
estabeleçam  preferências  ou  distribuições  em  razão  da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato”.
(...)
DO PEDIDO
Por tudo o que foi exposto, somado aos posicionamentos das
cortes e jurisprudências existente, a Empresa Recorrida
(ACRONET  CORPORATIVO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI),  vem
requerer a Vossa Senhoria, que:
1.  Seja  julgado  TOTALMENTE  IMPROCEDENTE  o  Recurso
Administrativo  interposto  pela  Recorrente,  eis  que  se
mostra  desprovidos  de  fundamentações  legais  e,  que  por
outro lado, o que se mostra das razões recursais é lastros
em  inferências  anêmicas  e  eivadas  de  caráter  meramente
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falaciosos,  protelatórios  e  temerários  –  retardando  o
procedimento em tela;
2.  Seja  recebida  as  razões  de  contrarrazões  recursais,
conforme relacionado no item 11 e seus subitens do Edital
de  Pregão  Eletrônico  nº  031/2019,  como  forma  de
atendimento a CF/1988, acatando tudo o que foi apresentado
pela  Recorrida,  mantendo-a  vencedora  do  certamente  em
tela, conforme Ata do dia 30/05/2019;
3.  Na  remota  hipótese  de  prosseguimento  do  presente
recurso,  seja  o  mesmo  encaminhado  para  a  autoridade
hierarquicamente superior competente para julgá-lo;
Nos termos apresentado,
Confia no deferimento

 Neste  aspecto  destaca-se  que  ainda  na  hipótese,  da
existência de falhas ou erros formais ou materiais das planilhas,
possibilita-se ao licitante saná-las se assim o desejar.

In casu, é necessário destacar que a proposta ainda depois
do saneamento da planilha manteve-se inalterada e sobretudo, menor
que as demais propostas, justificando assim a sua manutenção.

     
A  respeito  do  tema,  vejamos  o  que  aduz  o  ACÓRDÃO  Nº

830/2018 – TCU – PLENÁRIO:

ACÓRDÃO Nº 830/2018 – TCU – PLENÁRIO

1. Processo nº TC 000.643/2018-1. 
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Representante: Secex-AM.
4. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas.
5.  Relator:  Ministro-Substituto  André  Luís  de
Carvalho.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo
no Estado do Amazonas (Secex-AM).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de

representação,  com  pedido  de  cautelar  suspensiva,
formulada pela Secex-AM, a partir de manifestação da
Ouvidoria  (Peça  nº  2),  sobre  possíveis
irregularidades  no  RDC  Eletrônico  nº  6/2017-Ufam
destinado à subsequente contratação de empresa para
a construção do Bloco 4 do Instituto de Ciências
Sociais,  Educação  e  Zootecnia  –  ICSEZ/UFAM,  no
Município de Parintins – AM, sob o valor estimado de
R$ 7.563.233,49;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos  em  Sessão  do  Plenário,  ante  as  razões
expostas pelo Relator, em:
9.1.  conhecer  da  presente  representação,  já  que
preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade
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previstos no 237, VI, do RITCU, para, no mérito,
considerá-la procedente; 
9.2. assinar o prazo de 15 (quinze) dias, contados
da ciência da presente deliberação, para que, nos
termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do
art.  45  da  Lei  8.443,  de  1992,  a  Fundação
Universidade  do  Amazonas  (Ufam)  adote  as  medidas
cabíveis  para  a  anulação  da  suscitada
desclassificação da JJ Barroso Ltda., no âmbito do
RDC  Eletrônico  nº  6/2017-Ufam,  com  a  consequente
nulidade de todos os atos subsequentes, promovendo o
retorno do certame à etapa de julgamento, para a
reanálise das propostas de todas as licitantes, em
plena  sintonia  com  o  princípio  da  seleção  da
proposta  mais  vantajosa  para  a  administração
pública;
9.3.  determinar,  nos  termos  do  art. 250,  II,  do
RITCU, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
contados  da  ciência  da  presente  deliberação,  a
Fundação  Universidade  do  Amazonas  informe  o  TCU
sobre o resultado do efetivo cumprimento do item 9.2
deste Acórdão: 
9.4.  determinar,  nos  termos  do  art. 250,  II,  do
RITCU,  que  a  Fundação  Universidade  do  Amazonas
atente para a observância dos seguintes aspectos: 
        9.4.1. As omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não ensejam necessariamente a
antecipada  desclassificação  das  respectivas
propostas, devendo a administração pública promover
as adequadas diligências junto às licitantes para a
devida  correção  das  eventuais  falhas,  sem  a
alteração,  contudo,  do  valor  global  originalmente
proposto,  em  consonância,  por  exemplo,  com  os
Acórdãos  2.546/2015,  1811/2014  e  187/2014,  do
Plenário do TCU;
9.4.2. a eventual preclusão do direito de recurso
por perda de prazo, nos termos do art. 45, § 1 º, da
Lei nº 12.462, de 2011, não se confunde com o poder-
dever de a administração rever os seus atos eivados
de ilegalidade, nos termos do art. 63, § 2º da Lei
nº 9.784, de 1999, e da Súmula nº 473 do STF; 

9.5. determinar que a unidade técnica envie a
cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do
Voto  que  o  fundamenta,  à  Ouvidoria  do  TCU  e  à
Fundação  Universidade do  Amazonas, para  ciência e
eventuais providências; e

9.6. determinar que a unidade técnica promova
arquivamento do presente processo, sem prejuízo de
promover  o  monitoramento  das  determinações
prolatadas  pelos  itens  9.2  e  9.3  deste  Acórdão,
dispensando  a  Secex-AM,  contudo,  do  monitoramento
sobre o item 9.4 deste Acórdão.

10. Ata n° 13/2018 – Plenário.
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11. Data da Sessão: 18/4/2018 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do
TCU na Internet: AC-0830-13/18-P.
13. Especificação do quorum: 
13.1.  Ministros  presentes:  Raimundo  Carreiro
(Presidente),  Walton  Alencar  Rodrigues,  Aroldo
Cedraz e José Múcio Monteiro.
13.2.  Ministros-Substitutos  convocados:  Marcos
Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho (Relator) e
Weder de Oliveira.

Portanto o TCU afirmou seu posicionamento pela possibilidade
de saneamento da planilha apresentada, desde que os equívocos não
prejudiquem  análise  do  valor  global  e  não  contemplem  preços
inexequíveis e alheios à realidade do mercado.

Assim, considerar como procedentes as razões da Recorrente
seria  um  contrassenso  na  atuação  desta  Administração  na  busca  da
proposta  mais  vantajosa,  pois  a  empresa  ACRONET  CORPORATIVO  E
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI demonstra, dentro dos critérios de análise
aceitos  pela  melhor  doutrina  e  jurisprudência,  possuir  capacidade
operacional, econômica e financeira satisfatórias para a execução do
objeto, além de ter atendido a todas as exigências legais previstas. 

Considerando, o art. 3º da Lei 8.666/93:

Art.  3º  A  licitação  destina-se  a
garantir  a  observância  do  princípio
constitucional da isonomia, a seleção
da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  e  a  promoção  do
desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e  julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos
da  legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade,  da  igualdade,  da
publicidade,  da  probidade
administrativa,  DA  VINCULAÇÃO  AO
INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO,  do
julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.  (Redação dada pela Lei nº
12.349, de 2010).

5.  Da  decisão  da  Pregoeira,  quanto  a  necessidade  de
indicação de marca.

Quanto a este fato razão não assiste ao recorrente, uma
vez  que  o  edital  não  menciona  esta  obrigatoriedade  em  razão  da
natureza  do  objeto.  Vale  ressaltar  que  o  objeto  trata-se  de  um
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“serviço  comum”,  e  nesta  senda,  exige  apenas  que  se  obedeça  a
“descrição  detalhada  do  objeto  ofertado”,  descrição  esta  que  a
vencedora  atendeu  a  contendo  todas  as  especificações  técnicas
editalícias e seus anexos.

Portanto, com fulcro nos princípios constitucionais, bem
como os princípios que regem as Licitações Públicas, vislumbramos que
a Pregoeira agiu de acordo com o EDITAL (Lei entre as partes), bem
como motivou as decisões tomadas neste certame licitatório, passo a
decidir:

IV – CONCLUSÃO

Ante ao exposto, a despeito do não preenchimento dos
pressupostos  recursais  notadamente  da  tempestividade,  recebido  o
recurso como direito de petição, no mérito,  NEGAR PROVIMENTO, com
fulcro  nos  princípios  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,
isonomia e da legalidade, pelos motivos fundamentados nesta Resposta,
mantendo-se nos mesmos termos a Decisão que Declarou Vencedora do
Certame a Empresa ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. 

Como  consequência  da  manutenção  da  Decisão  Recorrida,
submeto  os  autos  devidamente  instruídos,  para  Decisão  em  grau
Hierárquico pela Superintendente Municipal de Licitações, de acordo
com o disposto no item 11.5.28 do Edital. 

Porto Velho, 26 de Junho de 2019. 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira da SML

8  11.5.2. No caso de haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua Decisão após o julgamento, deverá 
submetêla à Autoridade Competente para o Julgamento e Decisão Hierárquica.

  Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

LSGM
13



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Proc. 07.02708/2018

Fls. _____________

Visto: ___________

DECISÃO HIERÁRQUICA 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  Decisão  Hierárquica  relativa  ao  Recurso
Administrativo interposto pela Empresa F3 COMERCIAL LTDA – ME em face
da Decisão que considerou Habilitada e, como consequência, acarretou
a Declaração de Vencedora no certame em epígrafe, da Empresa ACRONET
CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Os autos vieram instruídos para atendimento ao disposto
no item  11.5.2 do Edital de Licitação, que dispõe que  “no caso de
haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando
o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,  deverá
submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica.” 

Após  análise  às  Razões  de  Recurso  (fls.385  a  422)  e
Contrarrazões  (fls.424  a  437) a  Pregoeira  julgou  improcedente  o
Recurso Administrativo, pelos motivos externados e fundamentados na
Decisão por ela exarada. 

Compulsados  os  autos  e  analisados  os  motivos  que
ensejaram a Decisão, em convergência ao quanto decidido, mantenho a
Decisão proferida pela pregoeira em sua íntegra.

Face ao exposto, devolvam-se os autos à Pregoeira para
que, no âmbito de suas competências, promova a regular tramitação dos
autos, com a adoção das providências pertinentes, até sua regular
conclusão. 

Porto Velho, 26 de Junho de 2019.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações
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